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Sabro, den 16. marts 2022 

 

 

 

 

 

Dødsfald  
 

Vi fik i løbet af weekenden i ledelsen den sørgelige besked, at tidligere skolebestyrelsesformand 

Henrik Hoffmann havde været udsat for en dybt tragisk ulykke og efterfølgende omkom fredag 

den 11. marts. 

 

Henrik efterlader sig sin familie. Først og fremmest sin søn Mikkel og sin hustru Bettina, som vi på 

skolen har lært så godt at kende. Henriks søn Mikkel gik ud af skolen i sommer. Under dimission 

holdt Bettina en fremragende tale til lærerne. 

Henrik sad i skolebestyrelsen igennem syv år, en overgang som næstformand og afslutningsvis i sin 

sidste periode som formand for skolebestyrelsen. Vi lærte Henrik at kende som et professionelt 

bestyrelsesmedlem, som løftede sine perspektiver således, at der altid var øje for hele 

fællesskabet. Det lå  Henrik meget på sinde at skolebestyrelse eller forældreråd ikke var fora for 

behandling af enkeltsager. 

 

På alle måder huskes Henrik for hans professionelle måde at agere på, og vil af personalet altid 

blive husket som en personlighed, der ville fællesskabet. Et faktum, som personalet flere gange og 

heldigvis også inden Henriks dødsfald, har krediteret ham for. 

I skolebestyrelsen vil Henrik også blive husket som en, der holdt styr på, at møder ikke skulle trække 

ud, at der skulle besluttes noget under dagsordenspunkterne, og at der i det hele taget skulle 

være fremdrift. Henrik kom i mål med mange ting. Blandt andet var Henrik med fra start i et 

underudvalg til skolebestyrelsen, der hjalp ledelsen med at bidrage med en sund økonomi på 

skolen. 

 

Det var ikke bare input fra erhvervslivet, Henrik bidrog med i skolebestyrelsen. Også sundhed lå 

Henrik nært. Undervejs så vi også Henrik tage fat om selv at løbe. Vedholdende løb hver eneste 

dag. Så Henrik fulgte tesen: walk-the-talk. Henrik var samtidig inkarneret fan af Leeds. I dialog 

med personalet, hvor der er mange, der følger Premier League, viste det sig nyttig at have fælles 

referencer til en traditionsrig arbejderklub. 

 

Således har Henrik på forskellig vis betydet rigtig meget for Sabro-Korsvejskolens udvikling. Vi ved, 

at han også betød meget på et personligt plan for mange på skolen. Henriks aftryk er indiskutabel 

– Henriks lange seje træk har betydet meget for Sabro-Korsvejskolen.  

 

Henrik bisættes fra Skjoldhøj Kirke på lørdag den 19/3 klokken 13. 

Skolen vil bl.a. være repræsenteret ved deltagelse af kontaktlærer og skoleleder. 

 

Vi sender varmeste tanker til Henriks familie og pårørende i deres dybe sorg. 

 

På skolens vegne, Carsten Aude 


